
 
Wij zoeken een Pedagogisch coach voor onze locaties in Rotterdam e.o. (32 uur per week, 4 dagen) 

Kiddoozz Kinderopvang is een dynamische organisatie met veel ruimte om zelfstandig te werken en 
eigen initiatief te tonen. Een organisatie die de ontwikkeling van kinderen serieus neemt en die ook 
veel tijd en aandacht besteedt aan jouw ontwikkeling. Kiddoozz Kinderopvang biedt kinderopvang in 
Rotterdam voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Maar Kiddoozz doet meer! Zo besteden we 
veel aandacht aan de ontwikkeling van kinderen en investeren we in professionele begeleiding. Wij 
bieden ook ruime openingstijden en zorgen voor een gezonde en voedzame maaltijd. 

Jouw baan 
De functie Pedagogisch Coach kenmerkt zich door het als allround coach verbeteren van de 
pedagogische kwaliteit van dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch 
medewerkers. De pedagogisch coach fungeert als spil tussen het pedagogische beleid en de 
uitvoering hiervan. De doelgroep en het soort opvang waarbinnen de pedagogisch coach de 
werkzaamheden uitvoert, kan verschillen (KDV, BSO en Peuteropvang). 

Wij zoeken een collega die 
 voldoet aan de kwalificatie-eisen zoals opgenomen in de cao Kinderopvang:  

diploma/getuigschrift van Associate degree: Kinderopvang Ad Pem, Pedagogisch Educatief 
Medewerker, Pedagogisch Professional Kind en Educatie; 
of diploma /getuigschrift van bachelor hbo: bijv. HBO (Ortho)Pedagogiek; 
of diploma/getuigschrift van universitaire bachelor in bijvoorbeeld Pedagogische 
wetenschappen, Pedagogiek; 
of diploma/getuigschrift van een master (hbo of universitair) op het terrein van pedagogisch 
coachen en/of pedagogisch beleid; 

 in staat is medewerkers te coachen in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun 
werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het pedagogische beleid en het 
achterhalen van individuele coaching behoeften van pedagogisch medewerkers; 
(individuele/groepsgerichte) coaching plannen kan opstellen dan wel kan faciliteren in het 
opstellen; 

 bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van 
medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties) 
en daarin, afhankelijk van de situatie, begeleidend, stimulerend of interveniërend weet op te 
treden; 

 de kwaliteit van het functioneren van medewerkers (mede) bewaakt en bespreekt met de 
leidinggevenden; 

 bij voorkeur in het bezit is van een rijbewijs en auto om de verschillende locaties te kunnen 
bezoeken; 

 ervaring heeft met coachen van individuen en groepen; 
 instructies kan geven; 
 anderen kan motiveren en stimuleren, kan samenwerken met andere collega’s en initiatieven 

neemt; 
 op variabele tijden op tenminste 4 dagen per week kan werken. 
 

Wij bieden 
 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 32 uur per week (4 dagen); 
 een salaris conform de CAO Kinderopvang tussen € 2.333,00 en € 3.089,00 bruto per maand (bij 

36 uur per week); 
 een bonusregeling van € 90,00 bruto per kwartaal (bij 36 uur per week); 
 een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer; 
 mogelijkheid tot deelname aan een fietsenplan. 



 
 

Solliciteren 
Ben je enthousiast en herken je jezelf in het profiel, dan nodigen we je uit om te solliciteren via 
HR@kiddoozz.nl. Overtuig ons in een schriftelijke motivatie waarom jij klaar bent voor deze baan. 
Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen worden met Sylwia 
Stawarz, Coördinator pedagogisch coaches via 06-82326188. 

 
Deze vacature wordt tegelijkertijd zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid 
hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 
Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld! 
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